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Sammanfattning

Grundskoleförvaltningens logopeder planeras börja använda IT-stödet PMO för journalföring.
PMO används sedan tidigare av den medicinska och den psykologiska elevhälsan. För dessa
yrkesgrupper finns det ett beslut att pappershandlingar som hör till journalen får lov att gallras
efter inskanning till PMO. Ett motsvarande beslut behöver nu fattas för logopedernas journaler.
Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta
1. Grundskolenämnden beslutar att pappershandlingar tillhörande logopedjournaler kan
gallras efter inskanning till PMO.
Beslutsunderlag





Gallringsframställan
Gallringsbeslut
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Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2019-04-05
Grundskolenämnden 2019-04-17
Ärendet

PMO är ett IT-system som används för journalföring av den medicinska och psykologiska
elevhälsan inom Malmö stad. Det är nu planerat att även skollogopeder ska börja använda
systemet för att föra journal.
Sedan tidigare finns det beslut om gallring av pappershandlingar efter inskanning till PMO för
skolläkare, skolsköterskor och skolpsykologer inom grundskoleförvaltningens elevhälsa (GRF2014-12620, GRF-2015-17549 och GRF-2017-18435). Detta innebär en säkrare, mer hållbar och
effektiv sammanhållen journalföring. I samband med att logopederna börjar nyttja systemet vill
verksamheten kunna gallra även logopedernas pappersförlagor efter inskanning till PMO.

SIGNERAD

2019-03-18

Logopedernas journaler ska liksom övriga journaler inom elevhälsan bevaras. Handlingarna
omfattas bland annat av tryckfrihetsförordningen och arkivlagen, och huvudregeln är att
allmänna handlingar ska bevaras i sin ursprungliga form, vilket i det här fallet är på papper. Den
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egna nämnden får fatta beslut om gallring efter skanning, efter godkännande av Malmö stads
stadsarkivarie på delegation av kommunstyrelsen. Ett sådant godkännande inkom till
grundskoleförvaltningen den 17 januari 2019.
Elever som har skyddade personuppgifter och nyanlända elever utan fullständigt personnummer
är undantagna övergången till helt digitala journaler. För dessa elever, som endast har
pappersjournal, är gallring inte aktuellt.
Ansvariga

Laila Herner Enhetschef
Anette Enhav Avdelningschef
Anders Malmquist Förvaltningschef

